ی
ی
بهداشت و درمان شهرستان آالمدا ()Alameda
سازمان خدمات
اداره بهداشت عمویم
www.acphd.org

ن
کالی چاوال ( ،)Colleen Chawlaمدیر
ن
ن
کییم واتکین-تارت ( ،)Kimi Watkins-Tarttمدیر
اریکا پان  ،پزشک ( ، )Erica Panمسئول موقت بهداشت

اداره بهداشت عمویم :خط اصیل )018( 762 -0888
اطالعات کووید)018( 760-7181 ncov@acgov.org :11-

آزمایش کووید 91-در شهر آالمدا (:)Alameda
پرسش و پاسخ
شهر آالمدا در تالش است تا در برابر کووید 11-از جوامع ما محافظت کند .اداره سالمت عمویم شهر آالمدا با پیشگامان محیل ،ارائه دهندگان
ی
بهداشت و امدادگران در سازماندیه انجام آزمایش و پیگنی کووید11-همکاری یمکند.
مراقبتهای
ن
نخستی اقدام ،باید از انجام آزمایش رسی ع افراد دارای عالئم کووید 11-یا در معرض خطر جدی ابتال به آن ،اطمینان حاصل کنیم.
به عنوان
این امر به ن
ایمت همه ما کمک یمکند.
عالئم کووید11-ممکن است خفیف یا شدید بوده و در هر فردی متفاوت باشد.
عالئم ممکن است شامل موارد زیر باشد:
• رسفه
ی
• تنگ نفس یا مشکل در تنفس
• تب
• لرز
ن
عضالن
• درد
• گلو درد
چشان
بویان و
ی
• از دست دادن حس ی
برخ از افرادی مبتال به ویروس ممکن است فاقد عالئم باشند .بی ی
این عالئم  11-7روز پس از تماس با ویروس آغاز یمشوند .ن
شن افراد عالئم
خفی نف دارند و بدون مراقبت پزشگ یم توانند در خانه بهبود یابند.
ن
درمان یا کارمند اداره
اگر یم دانید که در معرض فرد مبتال به کووید COVID-19 11-قرار داشته اما عالئم خایص ندارید ،ارائه دهنده خدمات
سالمت عمویم ممکن است با شما درباره انجام آزمایش صحبت کند.
ی
بیشن در مورد آزمایش کووید 91-در شهر آالمداhttps://tinyurl.com/yakefsmj :
کسب اطالعات

منابع الزم برای ساکنان شهر آالمدا در اینجا یافت یمشوندhttps://tinyurl.com/ycelmqr6 :

پاسخ به سواالت متداول در مورد آزمایش کووید 91-در این قسمت ارائه شده است:
 .9آیا به آزمایش کووید 91-نیاز دارم؟
ن
ین
داشی عالئم کووید
درمان یمتواند به شما کمک کند تا بدانید آیا نیاز به انجام آزمایش دارید یا خن .در صورت
ارائه دهنده خدمات
ن
ین
داشی در معرض ابتال به کووید ،11-با ارائه دهنده خدمات درمان صحبت کنید.
یا قرار
افراد زیر ممکن است در اولویت برای انجام آزمایش باشند:
• افراد باالی  60سال
ن
مزمت که بیماری آنها خطر ابتالی شدید به بیماری کووید 11-را افزایش یمدهد
• مبتالیان به بیماریهای
ن
غذان،
• کارمندان بهداشت و درمان ،امدادگران ،کارمندان خدمات اجتمایع ،کارگران صنایع همگان ،کارگران فروشگاههای مواد ی
کارگران تهیه مواد غذان و سایر کارمندان ی
دولت
ی
• افراد ساکن محیطهای شلوغ
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ی
ی
ی
یی
بهداشت یا بیمه درمان چه اتفاق یمافتد؟
نداشت ارائه دهنده مراقبتهای
 .2در صورت
لطفا به منظور مشاهده فهرست سایتهای انجام آزمایش موجود برای افراد فاقد بیمه به تارنمای
( )https://tinyurl.com/yakefsmjمراجعه کنید.
ممکن است هزینه شما توسط دولت پرداخت شود ،اما رصفا سایتهای خایص این آزمایشها را به صورت رایگان انجام یمدهند.
ی
در مورد وضعیت مهاجرن شما سؤایل نیمشود.
ن
درمان باشد ،صورتحساب هزینه آزمایش به ررسکت بیمه درمان ارسال یمشود.
اگر فرد مورد آزمایش دارای بیمه
یی
گرفت دارم؟
 .3آیا نیاز به نوبت
بله .سایتهای انجام آزمایش کووید11-به منظور اطمینان از رعایت فاصله اجتمایع و ارائه ی
بهنین خدمات مر ی
اقبت ممکن ،به
ی
تعیت وقت قبیل و ارایه نوبت فعالیت یم کنند.
صورت
 .4چگونه یمتوانم آزمایش کووید 91-را انجام دهم؟
بهداشت ممکن است آزمایش ویرویس را انجام دهد تا مشخص شود در حال ن
ی
حاض عفونت دارید یا خن.
ارائه دهنده مراقبتهای
ً
معموال با پاک کردن رسی ع قسمت داخیل ن
بیت با سواب بلند انجام یمشود .سپس به منظور برریس
آزمایش ویرویس برای کووید11-
وجود ویروس ،سواب به آزمایشگاه فرستاده یمشود.
 .5آزمایش پادتن چیست؟
پادتنها در مبارزه با عفونت به بدن کمک یمکنند .آزمایش پادتن نشان یمدهد که آیا عفونت قبیل داشته اید یا خن .ممکن است
بدن شما  3-1هفته پس از عفونت ،پادتن تولید کند.
در حال ن
حاض مشخص نیست که آیا کووید 11-از طریق آزمایشهای پادتن تشخیص داده یمشود یا خن .این روش را ضفا برای
ی
تحقیقان توصیه یمکنیم .در حال ن
حاض آزمایشهای ویرویس برای درک مراقبتهای مورد نیاز شما مفیدتر هستند.
اهداف
ی
 .6چه زمان نتایج آزمایش را دریافت یمکنم؟
نتایج اغلب یط چند روز در ی
دسنس قرار یمگنند.
ن
بعد از دریافت نتایج ،ی
درمان تماس بگنید .آنها یم توانند به شما در ایجاد یک برنامه مر ی
اقبت جهت
بهن است با ارائه دهنده خدمات
ن
تامی نیازهای شما کمک کنند.
 .7تا زمان دریافت نتایج چه کاری باید انجام دهم؟
ن
درمان ممکن است به شما توصیه کند که در خانه بمانید و خود را از سایر
در مدت انتظار برای دریافت نتایج ،ارائه دهنده خدمات
افراد ن
حاض در خانه جدا کنید.
ً
اگر بیمار باشید ،این امر ایزوالسیون نامیده یمشود .اگر مریض نیستید اما احتماال در معرض ویروس قرار گرفتهاید ،به این امر
قرنطینه گفته یمشود.
اطالعات مربوط به ایزوالسیون و قرنطینه در اینجا موجود استhttps://tinyurl.com/ycgqpx98 :
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ی
سایت برای انجام آزمایش وجود دارد؟
 .8آیا در محله من،
سایتهای انجام آزمایش ( )https://tinyurl.com/yakefsmjبه فاصله چند ماییل داخل شهرهای شهر آالمدا یافت یم-
شوند.
ی
ی
سایتهای آزمایش در محالن واقع شدهاند که به دالیل زیر بیشنین نیاز به آنها وجود دارد:






تعداد باالی موارد ابتال به کووید11-
جمعیت باالی دارای ررسایط مزمن پزشگ که خطر ابتالی شدید به بیماری کووید 11-را افزایش یمدهد
دسنیس محدود یا فاقد ی
تعداد باالی افراد دارای ی
ی
بهداشت
دسنیس به مراقبتهای
تعداد باالی افراد فاقد بیمه

 .1آیا سایت آزمایش موجود در محله ما ایمن است؟
سایتهای آزمایش ایمن هستند .افراد شاغل در این سایتها ،دستورالعملهای ن
داشی منطقه و ام ن
ین
یت برای همه را رعایت
تمن نگه
یمکنند .این موارد عبارتند از:






فنیگ و ی
حفظ فاصله ن
کننل ترافیک
پوشیدن دستکش و ماسک
ن
ن
تمن کردن محل با مواد ضدعفونکننده
آموزش همه بازدید کنندگان در مورد اقدامات ن
ایمت برای جلوگنی از قرار ی ن
گرفی در معرض ویروس

 .91چه کیس سایتهای آزمایش را اداره یمکند؟
هر سایت آزمایش دارای یک سازمان جامعه پیشگام و یک ارائه دهنده مراقبت ن
بالیت پیشگام است که با خدمات عمویم محیل
سالمت و ن
ی
ایمت در هر سایت اطمینان حاصل شود.
همکاری یمکنند تا از








ایمت ی
انجمن ن
منبان سایت ن
ن
تضمی یم کند
دسنیس به محل ایمن را
کارمندان بهداشت انجمن از کیفیت مراقبت اطمینان حاصل یمکنند
ی
کارمندان بهداشت عمویم از هماهنگ و پیگنی اطمینان حاصل یمکنند
ایمت از ی
پلیس و کارگران ن
کننل ترافیک و ایمن بودن محیط اطمینان حاصل یمکنند
داوطلبان محیل از ایجاد محییط دوستانه و مفید اطمینان حاصل یمکنند
سایتهای آزمایش در مورد وضعیت مهاجرت سؤایل نیمکنند
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